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Annonse for Negotia EVRY  

Tillitsvalgt i EVRY  

Ønsker du å være med i styret i den tøffeste og mest spennende fagforeningen i EVRY? 

Negotia EVRY er den største fagforeningen i Nordens største IT-konsern og vi søker 

kontinuerlig etter engasjerte tillitsvalgte som ønsker å bidra til en god arbeidsplass. Er du en 

av dem?  

Årets valg vil bli gjennomført i løpet av februar 2013 og det skal velges nye tillitsvalgte til 

styret, hvor virketiden vil være henholdsvis 2 og 1 år.  

I tillegg til mange, lange, spennende og slitsomme møter (og forberedelser), legger vi til rette 

for at du skal utvikle deg faglig og personlig som tillitsvalgt. Et godt samhold og muligheter 

for kompetanseutvikling gjennom Negotia sentralt er nøkkelord. 

 

Arbeidsoppgaver:  

 

Alt som kan defineres som lønns- og arbeidsvilkår for 

våre medlemmer 
Kvalifikasjoner:  Uredd, åpen, ærlig, sosial, lagspiller  
Lønn:  I himmelen…!  

Andre opplysninger:  Du velges av medlemmene, mao så er det ingen garanti 

for noe som helst. 1 til 2 års engasjement med muligheter 

for gjenvalg.  

Ønskede personlige egenskaper:  

 Du er positiv, engasjert og fremover-lent  

 Du har en utpreget lagspiller-ånd.  

 Du vil gjøre det bra på jobben og ønsker utfordrende oppgaver.  

 Du blir inspirert av å jobbe på lag med engasjerte kolleger, og kan også 

engasjere/inspirere andre. 

 Du liker å kommunisere med mennesker på tvers av organisasjoner og avdelinger.   

 Du er endringsvillig og ser muligheter. 

 Du ønsker å bidra til å gjøre EVRY til en best mulig arbeidsplass. 

 Er du blant de yngre av oss, er det et pluss! Og vi vil gjerne ha flere jenter i styret. 

Vi tilbyr:  

 Interessante, krevende og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og inspirerende miljø 

innen Nordens største IT konsern  

 En spennende og krevende arbeidsgiver  

 Innsikt i bedriftens indre liv, på mikro- og makronivå 

 Kunnskap om arbeidsliv, bedriftsøkonomi, arbeidsmiljø, forhandlinger og mye annet 

som påvirker EVRY og de ansatte. 

 Svært godt faglig og sosialt miljø!  

 Møter skjer fortrinnsvis på dagtid – men det er muligheter for frivillig kveldsarbeid… 

 Gode muligheter for kurs og kompetanseutvikling  
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 Du står aldri alene og har alltid faglige og dyktige rådgivere i ryggen.  

Søknadsfrist: Snarest  

Spørsmål om vervet rettes til: Valgkomiteen eller nåværende styremedlemmer. 

Valgkomiteen: Knut Karlsen, Jonny Andersen og Britt Inger Larsen  

Nåværende styremedlemmer: Se websiden vår – under "Kontakt oss"  
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